ZMLUVA
o vykonávaní zberu komunálneho odpadu
uzatvorená v zmysle ust. § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I. Zmluvné strany
1. Obec Zavar
Zastúpená:
So sídlom:
IČO:

Rudolf Baroš, starosta obce
Viktorínova 14, 919 26 Zavar
00 313 203

2. Marián Baroš - CENTRAL Zavar
Zastúpená:
Marián Baroš, majiteľ prevádzky
So sídlom:
Vetrová 73, 919 26 Zavar
IČO:
34 616 748
II. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie zberu niektorých zložiek komunálneho odpadu. Jedná sa
o nasledovné druhy:
Kat. č. odpadu
20 01 40

Kategória
O

Druh odpadu
kovy
III. Čas plnenia

Zber uvedených druhov zložiek komunálneho odpadu zabezpečí p. Marián Baroš vo svojej
prevádzke výkupu a spracovania druhotných surovín v prevádzkových hodinách.
IV. Ďalšie dojednania
1.

2.

3.

4.

Miestom vykonávania zberu je zberné miesto, prevádzka výkupu na ul. Pažitná 7, Zavar.
Uvádzané druhy odpadov sú zbierané oddelene podľa druhov a následne sú odovzdané
oprávneným organizáciám na ďalšie spracovanie.
O množstve odobraného odpadu je vystavovaný osobe odovzdávajúcej odpad vážny lístok.
Množstvo odpadov je vedené na evidenčných listoch o odpadoch v súlade s § 9 vyhl. MŽP
SR č. 283/2001 Z.z. Podľa § 10 vyhl. č. 283/2001 Z.z. sú vypracovávané hlásenia o vzniku
a nakladaní s odpadmi, ktoré sú zasielané na príslušné úrady životného prostredia a na
recyklačný fond.
Pán Marián Baroš predloží Obci Zavar v zmysle ustanovení § 39 ods. 7 zákona č 223/2001
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
doklad o množstve odobraného odpadu do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka za
uplynulý rok.
Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 5 rokov.
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5.

Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán a to aj bez udania dôvodu.
Dojednáva sa týmto dvojmesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
V. Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.

Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, pričom každá so zmluvných strán dostane jedno
vyhotovenia.
Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len dohodnutým a obidvoma stranami podpísaným
doplnkom k tejto zmluve.
Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia podľa príslušných ustanovení platného
Obchodného zákonníka.
Zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ju podpisujú.

V Zavare, dňa 18.09.2012

Rudolf Baroš
starosta obce

V Zavare, dňa 19.09.2012

Marián Baroš
majiteľ prevádzky
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